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Lato, jesień, zima, wiosna… 

Świetlica z plastyką – radosna 

Rok szkolny 2016/2017 

 

Program autorski do zajęć świetlicowych - plastycznych i wychowawczych  
w szkole podstawowej przeznaczony do pracy z uczniami kl. I-III w wymiarze  
1-2 godzin co tydzień lub co dwa tygodnie. 
 

Program opracowała : Anna Krawczyk  
nauczyciel – wychowawca  

w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 
 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie 

 
Wprowadzenie 

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych, odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje zajęcia 

opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną 

atmosferę i bezpieczeństwo; zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów 

zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce.1 Wymaganie stawiane szkole 

podstawowej może być realizowane m.in. w formie zajęć plastycznych  

w świetlicy szkolnej. Zajęcia plastyczne oprócz tego, że są interesującą formą 

spędzania czasu wolnego, mogą się przyczyniać do wyrównywania szans 

edukacyjnych. W zajęciach plastycznych prowadzonych przez wychowawcę 

świetlicy szkolnej z powodzeniem może wziąć udział każde dziecko, również 

dziecko z deficytami rozwojowymi, dziecko nieśmiałe, wycofane, doświadczające 

                                                             
1www.men.gov.pl, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja  

2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; podstawa programowa 

kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 

http://www.men.gov.pl/
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trudności w środowisku rodzinnym, czy sprawiające problemy wychowawcze  

i dzięki temu zyskać, czy doskonalić potrzebne w życiu  umiejętności oraz 

doświadczyć radości z oglądania, posiadania wykonanej pracy plastycznej. 

Doświadczenie uczucia zadowolenia, szczęścia pozytywnie wpływa na rozwój 

dziecka. 2 „Aktywność plastyczna, czyli rysowanie, malowanie, modelowanie, 

sprawia dzieciom ogromną radość. Czynią to zwykle z wielką pasją już od 

najmłodszych lat. W ten sposób wyrażają swoje myśli i przeżycia. Twórcza 

aktywność jest nierozerwalnie związana z wewnętrzną motywacją, koncentracją 

 i napięciem emocjonalnym, tak więc proces twórczy jest procesem subiektywnym, 

dlatego każde dziecko może przeżywać go inaczej. Tworząc, zawsze pokonuje 

pewne trudności, dzięki temu rozwija się”3(…), kształtuje zdolności twórcze. 

„Często może się wydawać, że skutek tych działań jest mizerny, ale najważniejszym 

celem nie są wytwory plastyczne, lecz właśnie proces twórczy, którego wartości 

wychowawczej nie da się przecenić.”4 

 Zgadzam się z poglądem autorek podręcznika dla wychowawców świetlic 

szkolnych, że zajęcia plastyczne są najbardziej rozpowszechnioną formą twórczości 

dziecięcej.5 „Dzięki nim dzieci poznają, odczuwają i przeżywają piękno otaczającego 

je świata, budzą swoje zainteresowania oraz wrażliwość na sztukę. Zajęcia 

plastyczne przyczyniają się (…) do rozwoju procesów poznawczych, takich jak 

spostrzegawczość i wyobraźnia. Nie można zapomnieć również o ćwiczeniu 

sprawności manualnej.”6  

Zajęcia plastyczne jak już to zaznaczono, sprzyjają rozwijaniu pożądanych we 

współczesnym świecie twórczych postaw, ożywiają procesy poznawcze - uczą  

umiejętności dostrzegania cech przedmiotów, rzeczy, osób, zjawisk. Należy również 

zaznaczyć, że właściwie poprowadzone wdrażają do porządku, ładu, estetyki, 

                                                             
2 Por. G. Gajewska, K. Bazydło-Stodolna: Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-
wychowawczej świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych,  
Zielona Góra 2005 r., s. 93. 
3 I.Rutka: Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży jako twórcze wykorzystanie 
czasu wolnego na przykładzie działalności Pałacu Młodzieży w Katowicach, s.141 [w:] Niektóre 
obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego, red. T. 
Wilk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017 r.  
4 Tamże, s.142 
5 Beata Zięba – Kołodziej, Anna Róg: …żeby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki 
organizacyjno-metodyczne, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., Kielce 2010, s.107 
6 Tamże, s.107 
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przygotowują do życia we współczesnym świecie, bo kształtują różnorodne 

umiejętności, ale też przez to, że temat zajęć plastycznych dotyczy tego,  

co w społeczeństwie w danym czasie jest szczególnie akcentowane.  

Na podstawie blisko dziesięcioletniego doświadczenia pracy w świetlicy 

szkolnej mogę stwierdzić, że zajęcia plastyczne, jeśli oczywiście nie są zbyt 

intensywne i zbyt często powtarzane, sprawiają dzieciom przyjemność i są lubiane 

 z kilku powodów. Jako pierwszy powód wymienię ten, że bazują na wykorzystaniu 

ciekawych materiałów i środków dydaktycznych (np. kolorowe kredki, kolorowe 

papiery, plastelina itd.). Drugi powód: nie wymagają wzmożonego wysiłku 

intelektualnego. Uczeń pracuje z materiałem, którego doświadcza zmysłami 

wykorzystując podstawowe umiejętności życiowe (m.in. umiejętności manualne). 

Kolejnym czynnikiem powodującym radość i uczucie odprężenia w czasie 

aktywności plastycznej jest świadomość, że efekt pracy nie będzie surowo,  

czy jednoznacznie oceniany jak to ma miejsce np. w przypadku przedmiotów 

ścisłych.  Aktywność plastyczna pozwala dzieciom cieszyć się z oglądania  

i doświadczania efektu swojej pracy na bieżąco jeszcze w czasie zajęć i po ich 

zakończeniu. Dziecku często podoba się praca w jej materialnym wymiarze,  

ale to nie wszystko. Po odpowiednich słowach, komentarzach wychowawcy, 

oglądanie efektów pracy wyzwala u dziecka odczucia estetyczne i inne 

prospołeczne uczucia związane z myśleniem o jej przeznaczeniu (np. jako prezentu 

dla mamy, taty, babci…). Różnorodne pozytywne uczucia i emocje pojawiające się 

w czasie zajęć mogą być przeżywane przez dziecko indywidualnie, ale też  

w wymiarze społecznym w grupie, czy w relacjach z drugą osobą, kiedy dziecko 

pokazuje efekt swojej twórczości innym osobom.  

Omawiane zajęcia doskonale wpisują się w potrzebę wypełniania czasu 

wolnego dziecka.  

Czas wolny to czas, który pozostaje dziecku do po zakończeniu wszelkich zajęć 

obowiązkowych. Najważniejszymi funkcjami  czasu wolnego dzieci i młodzieży są: 

rekreacja mająca na celu regenerację sił fizycznych i psychicznych, zaspokajanie 

potrzeb wynikających z zainteresowań, rozwijanie osobowości.  

Odpowiedzialność za zagospodarowanie czasu wolnego dzieci przebywających 

w świetlicy ponosi wychowawca. Warto mieć na uwadze, że jeśli czas wolny jest 

mądrze wypełniony odpowiednimi zajęciami, może być dla dziecka 

dobrodziejstwem, jednak czas wolny źle wykorzystany –staje się czasem 
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bezwartościowym, a nawet czynnikiem demoralizującym.7  

„Wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego  przez inspirowanie ich 

do twórczej aktywności, wypływającej z indywidualnych upodobań  

i zainteresowań, powinno być głównym celem działań podejmowanych przez 

wychowawców świetlic szkolnych. Zajęcia świetlicowe stwarzają możliwość 

indywidualnego podejścia do każdego wychowanka, co za tym idzie – 

bezpośredniości i partnerstwa, dając dużą szansę na skuteczność tych oddziaływań. 

Zachodzi również konieczność organizowania dla uczniów różnych zajęć 

pozalekcyjnych dostosowanych do ich zainteresowań oraz uświadomienia im,  

że racjonalne wykorzystanie czasu wolnego jest formą inwestowania w siebie”.8  

Zajęcia plastyczne z pewnością ubogacają ofertę szkoły w zakresie organizacji czasu 

wolnego dzieci pozostających w świetlicy szkolnej przed lekcjami i po lekcjach.  

Podstawa programowa głosi wyraźnie: „Każde dziecko jest uzdolnione. 

Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci 

odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do 

prezentowania swych osiągnięć…”9 Prezentacja osiągnięć może się odbyć na 

przykład na forum grupy rówieśniczej, również przed nauczycielem, nauczycielami, 

reprezentantami środowiska lokalnego, czy osobami, które mają zostać 

obdarowane pracą plastyczną, a także przed rodzicami, babcią, dziadkiem w domu 

lub w szkole. 

Zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na 

dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach  

                                                             
7 I.Rutka: Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży jako twórcze wykorzystanie 
czasu wolnego na przykładzie działalności Pałacu Młodzieży w Katowicach, s.132-136,  w: 
Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska 
lokalnego, red. T. Wilk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017 r.  
 
8 I.Rutka: Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży jako twórcze wykorzystanie 
czasu wolnego na przykładzie działalności Pałacu Młodzieży w Katowicach, s.132-136,  w: 
Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska 
lokalnego, red. T. Wilk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017 r.  
9 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych…www.men.gov.pl,  
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uczenia się.10 Dlatego proponowane przeze mnie prace plastyczne nie należą 

do trudnych. Raczej określam je jako łatwe, ale ciekawe i efektowne, dające 

odczucie przyjemności w czasie ich wykonywania. 

Prowadząc zajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej zauważyłam, że chłopcy  

i dziewczynki mają odmienne upodobania w tej dziedzinie. Dziewczynki na przykład 

szczególnie lubią prace przedstawiające kotki, pieski, miłe zwierzątka, piękne w ich 

rozumieniu i modne postacie z bajek, kwiaty, serduszka, domki, mieszkanka np. dla 

zwierzątek. Lubią też  prace typu „laurki”, wyklejanki , zwłaszcza wykorzystujące 

różne drobne elementy ozdobne (jak kokardki, gwiazdki, serduszka) z kolorowego 

błyszczącego papieru, czy innych materiałów oraz kwiatki – składanki 

(papieroplastyka). Chłopcy natomiast stronią od tych materiałów plastycznych  

i tych tematów, co jest dla mnie zrozumiałe.  

Jeśli pozwalam wybierać chłopcom spośród proponowanych przeze mnie tematów 

zajęć plastycznych, chętnie wybierają: składanie modeli samolotów  

(z prostokątnych lub kwadratowych arkuszy papieru), składanie modeli  

(np. origami) groźnych albo ciekawych zwierząt jak dinozaury lub ich rysowanie, 

składanie budowanie form przestrzennych z papieru, lepienie, rysowanie, 

kolorowanie piłkarzy lub innych sportowców, modeli samochodów, postaci różnych 

wojowników występujących w znanych im grach komputerowych lub bajkach.  

Gdy mówimy o formie zajęć, zauważyłam, że zarówno chłopcy jak i dziewczynki 

jednakowo lubią: rysowanie, lepienie, modelowanie, klejenie, malowanie. 

Niniejszy program oparłam na zadaniach szkoły i celach edukacji 

wczesnoszkolnej zawartych w podstawie programowej. Poniżej przedstawiam 

ogólne cele programu, uwagi o sposobach osiągania celów, metody, formy, 

techniki pracy, środki dydaktyczne potrzebne do realizacji zaplanowanych zajęć, 

tematy zajęć – treści edukacyjne, sposób ewaluacji programu oraz scenariusze 

zajęć.  

 

 
                                                             
10 www.men.gov.pl, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; podstawa programowa kształcenia 

ogólnego dla szkół podstawowych. 

http://www.men.gov.pl/
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Cele ogólne programu: 
 

1. pobudzanie i ukierunkowywanie rozwoju osobowości ucznia – kształtowanie 

postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, 

takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, „wiara w siebie”, 

poczucie własnej wartości, szacunek, uznanie dla innych ludzi i wykonanej 

przez nich pracy, ciekawość poznawcza, kreatywność, kultura osobista, 

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy 

zespołowej; 

2. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka m.in. poprzez 
naukę korzystania z różnych źródeł informacji (książka, dźwięk, fotografia, 
Internet itd.), rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata, 
kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozróżniania wartości moralnych; 

3. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia,  pobudzanie 

i rozwijanie umiejętności plastycznych oraz sprawności manualnych;  

4. zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej  

i działalności twórczej; 

5. rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia; 

6. uświadamianie znaczenia właściwego interpretowania twórczości 

artystycznej; 

7. rozwijanie  samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe 

otoczenie;  

8. wdrażanie do zachowywania porządku w miejscu pracy i organizowania 
własnego warsztatu pracy; 

9. zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do 

nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego; poszanowanie 

godności dziecka. 

                                Uwagi o sposobach osiągania celów:  
 

Opracowany przeze mnie program jest przeznaczony dla uczniów kl. I-III.  

Dzieci klas młodszych w Szkole, w której pracuję, korzystają ze świetlicy szkolnej 

bardziej regularnie, dłużej na przestrzeni dnia, tygodnia, jak również w znacznie  

większej liczbie niż uczniowie kl. IV-VI. W stworzonym programie uwzględniłam 

potrzeby i upodobania zarówno chłopców jak i dziewczynek.  

Zadania i stopień trudności treści programu dostosowałam do wieku  

i możliwości uczniów.  
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Realizacja programu nie wymaga specjalnych nakładów finansowych. 

Zdecydowana większość materiałów plastycznych wykorzystywanych przy realizacji 

proponowanych przeze mnie scenariuszy zajęć jest dostępna w każdym 

gospodarstwie domowym. Niektóre potrzebne przy realizacji programu  materiały 

należą do stałego wyposażenia wychowawcy świetlicy. Książki i płyty wykorzystane 

w programie jako środki dydaktyczne to przeważnie materiały dostępne  

w księgarniach edukacyjnych m.in. w księgarniach internetowych. Można je 

zastąpić innymi książkami, płytami odpowiednimi do zajęć.  

Program jest przeznaczony do pracy z małymi, średnimi i dużymi grupami. 

Dlatego czas: godzinę, porę dnia  i dzień realizacji programu w ciągu roku szkolnego 

należy dostosować do panujących w świetlicy zmiennych warunków pracy, tak,  

aby scenariusze zajęć przeznaczone dla małych grup, mogły być były realizowane  

w czasie, gdy pod opieką wychowawcy prowadzącego zajęcia  w świetlicy szkolnej 

przebywa mała grupa dzieci.  Scenariusze zajęć są opatrzone komentarzem 

zawierającym wyjaśnienie, z jak liczną grupą dzieci można realizować dany 

scenariusz.  

 
                                      Metody, formy pracy, techniki plastyczne: 
 
Metody pracy:  
- rozmowa kierowana, 
- rozmowa wychowawcza, 
- metoda refleksyjnej dyskusji, 
- metoda podająca – opis, objaśnienie, mini wykład,  
- pokaz, instruktaż, obserwacja, 
- metoda praktycznego działania, 
- metoda poszukująca (samodzielnego uczenia się), 
- metoda eksponująca (ekspozycja, wystawa plastyczna połączona z omówieniem 
prac, pokaz połączony z przeżyciem), 
- słuchanie muzyki, odgłosów natury, 
 - metoda plakatu, 
- zabawa – metoda aktywizująca. 
 
Formy pracy: 
- praca indywidualna 
- praca grupowa,  zespołowa. 
 



8 
 

Techniki plastyczne: 
m.in. rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, malowanie, wyklejanie - 
komponowanie, wycinanie, modelowanie, składanie papieru. 
 

Niektóre materiały i środki dydaktyczne: 
 

Płyty CD, mp3: 

-płyta z odgłosami płazów i ptaków z pakietu edukacyjnego „Czym skorupka za 

młodu nasiąknie…czyli jak kochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” Autorski 

program edukacji ekologicznej dla kl. I-III, Gorczański Park Narodowy – Poręba 

Wielka 2007, 

- płyta CD: Małgorzata Barańska: Klaśnij, tupnij, raz i dwa! Zabawy ze śpiewem, 

- płyta CD: „Moje polski rymowanki”, Wydawnictwo ARTI SJ, Warszawa 2015 r. 

(tylko wybrane utwory). 

- audiobook: Przygody Słonika Bombika, Bogusław Zeman SSP, Edycja Św. Pawła 

2015 r., 

Książki, czasopismo: 

- Arkadiusz Maćkowiak: „Wielka księga zagadek”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 

2012 r., 

- Zagadki o roślinach i grzybach, Jerzy Sabat, Wydawnictwo Harmonia, 2012 r., 
 
-Origami dla każdego. Cuda z papieru. Ponad 100 naklejek. Guzowska Beata, seria: 

KSIĄŻKA UCZY BAWI ROZWIJA, Wydawnictwo: Literat, Toruń  2013 r., 

-Origami dla wszystkich. Cuda z papieru, Wyd. Literat, Toruń 2016 r. (seria: Książka 

uczy, bawi, rozwija), 

-Siergiej Afońkin, Jelena Afońkina, Wszystko o origami. Od prostych figur do 
skomplikowanych modeli, Warszawa, Sp. z o.o. Negus 2015 r., s.61 Dębik, 
 
- Zielnik drzewa i krzewy liściaste, Agnieszka Rekłajtis-Zawada, Tadeusz Kazubek, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2004 r., 
 
- „Akademia modeliny. Zrób to sam”, Jolanta Kusz, Wydawnictwo Martel, Kalisz, 
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-dwa wybrane egzemplarze czasopisma „Skrzydlata Polska”. 

Zasoby Internetu: 

- origami: filmiki - animacje pomagające w nauce składania form z papieru oraz 

diagramy składanek: http://en.origami-club.com/.... 

Inne, wybrane materiały dydaktyczne: 

- gra edukacyjna: „Owoce świata”, Beata Pawlikowska, Wydawca Edipresse 2015, 

-książeczki lub gazetki typu: kolorowy kurs rysunku „krok po kroku”/ kurs 

rysowania/ akademia rysowania (dostępne w wielu wersjach w księgarniach 

internetowych i innych), 

- kolorowy papier: grubszy i cieńszy formatu A4, biały papier formatu A4, papier 

dużego formatu do rysowania i wyklejania: szary i biały, 

- kolorowe karteczki w kształcie kwadratów (notes), 

- tablica, kreda, 

- klej wikolowy zagęszczony mąką pszenną, patyczki do nakładania kleju, 

- nożyczki do wycinania papieru, nożyczki z krótkimi ostrzami (do precyzyjnego 

wycinania małych części),  

- modelina, masa solna, 

- farby plakatowe lub akwarelowe, pędzle, pojemniki na wodę,  

- kredki ołówkowe, pastele, flamastry, ołówki, gumki do zmazywania ołówka i 

kredek, 

- wycięte z papieru do pakowania prezentów obrazki piesków lub naklejki, naklejki 

lub obrazki przedstawiające dinozaury, konie, ewentualnie inne zwierzęta,  

- połówki łupinek orzechów włoskich przyklejone do kwadracików lub prostokątów  

wyciętych z tekturki, 

- papierowe rurki wykonane z gazet pociętych w paski, 

- igły zwykłe i igły do haftowania,  
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- nici zwykłe i kolorowa wełna do haftowania,  

- kółeczka o średnicy około 5 cm wycięte ze sztywnika, takie same kółeczka 

papierowe (kolorowe),  

- guziki oraz sztywnik z przyklejonym na środku kwiatem pustym w środku (miejsce 

na guziki), 

- przygotowane wcześniej maleńkie papierowe kółeczka powstające jako śmieci po 

pracy dziurkaczem biurowym, 

- małe papierowe kolorowe kółeczka (np. jako łuski ryb),  

- spinacze, 

- małe piłeczki do rzucania do kosza, mini kosz do powieszenia na ścianę, 
 
- szare filtry do kawy, 
 
- papierowe „kolce” wielkości palca wskazującego dorosłej osoby powycinane 
wcześniej z papieru wielokrotnie złożonego np. z resztek kolorowego papieru, 
wielkie sylwetki jeży wycięte z tekturki,  
 
- sylwetka słonika (duży format), 
 
- zwilżone ściereczki do wycierania stolików na bieżąco w czasie pracy, 
 
- odrysowane na tekturce różne kształty ryb słodkowodnych lub morskich,  
 
- zdjęcia wybranych ryb z opisem: nazwa i występowanie gatunku,  
 
- sztywnik z wyrysowanym kwiatem o pięciu płatkach lub kawałki tapet winylowych 
odpowiednio podziurkowane wcześniej przez nauczyciela (na kształt serca, liścia),  
 
- biały miękki filc lub płatki kosmetyczne bawełniane,  
 
- sylwetki zajączków odrysowane na kolorowych tekturkach,  
 
- nożyczki z krótkimi zakrzywionymi ostrzami do precyzyjnego wycinania małych 
części papieru,  
 
- ścinki kolorowego papieru do wycięcia „piórek”, 
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Treści edukacyjne – tematy zajęć:    

 
Lato: 

 
1. Temat: Piękne kwiaty papierowe, kolorowe i duże jak słoneczniki  

 
-składanie, sklejanie, wykańczanie - ozdabianie dużych płaskich kwiatów  
z kolorowego papieru (praca grupowa). 
 

2. Temat: Dobre wspomnienie minionych wakacji lub minionego lata – 
płaskorzeźba lub figura z masy solnej 

 
-modelowanie z masy solnej na podany temat. 

 
3. Temat: Sport, ruch - przyjemny i dobry dla zdrowia – obrazek w ramce  

 
-zagadki o sporcie, szkicowanie, kolorowanie sylwetek sportowców, 
piosenka: „Gimnastyka” , słuchanie, animacja ruchowa, rzucanie miękkimi 
piłeczkami do kosza. 
 

4. Temat: Samoloty z papieru – modele latające 
 
-składanie modeli samolotów, czerpanie inspiracji do pracy z oglądania 
zdjęć i czytania opisów samolotów zawartych w czasopiśmie „Skrzydlata 
Polska”. 

 
5. Temat: Informacja -rysunkowa zawieszka na drzwi głosząca: „Jesteśmy  

na podwórku: na placu zabaw i boisku” 
 

- rysowanie – praca twórcza. 
 

6. Temat: Projektujemy, rysujemy wspaniały plac zabaw – praca grupowa  
na papierze dużego formatu. 

 
7. Temat: Uczymy się szkicować, kolorować zwierzęta z książeczkami typu 

kurs rysunku „krok po kroku”.  Konkurs rysunkowy: Kto najlepiej 
narysuje… 
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Jesień: 

 
1. Temat: Otwierana laurka  - bukiet z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 
-praca techniką origami, wyklejanka i kompozycja z kolorowego papieru, 
rysowanie – praca twórcza, kolorowanie. 

 
2. Temat: Jesienne liście jakby ze snu  

 
-kolorowanie flamastrami sylwetek liści z „Zielnika drzewa i krzewy 
liściaste” odrysowanych wcześniej na filtrach do kawy i wyciętych, 
rozmazywanie śladów flamastrów wodą, suszenie, przyklejanie na okna 
jako „witraże”. 

 
3. Temat: Zwierzątka z łupinek orzechów włoskich i tekturki 

 
- praca twórcza, rysowanie zwierzątek, kolorowanie, wycinanie; powstaje 
praca przestrzenna. 

 
4. Temat: Wielki jeż –wyklejanka grupowa 

 
-wyklejanie jeża – przyklejanie kolców, kolorowanie pozostałych części jeża. 

 

5. Temat: Warzywa i owoce – kolorowe, smaczne i zdrowe 
 

- składanie sylwetek warzyw, owoców metodą origami, kolorowanie, 
słuchanie piosenki „Urodziny marchewki”, gra edukacyjna. 

 
6. Temat: Dorysuj dinozaurowi/ konikowi świat, w którym mógłby żyć.  

 
7. Temat: Zaproś do zabawy samotne dziecko. Narysuj drogę do samotnego 

dziecka, a na niej to, czym możesz się podzielić, to co możesz 
zaproponować drugiej osobie. 

 

8. Temat: Tworzenie budowli, figur lub obrazów z wykorzystaniem 
własnoręcznie wykonanych papierowych rurek. 
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Zima: 

 
1. Temat: Papierowa rybka wycinanka – wyklejanka - kolorowanka – 

rekwizyt do zabawy ruchowej: łowienie rybek na wędkę 
 
- wycinanie, wyklejanie, kolorowanie w oparciu o zdjęcia ryb. 
 

2. Temat: Prezent dla babci i dziadka ulepiony z modeliny 
 

- modelowanie w masie termoutwardzalnej (modelina). 
  

3. Temat: Zabawne dzioby - paszcze z papieru pomagają nam w sprzątaniu 
klocków 

 
- składanka origami, ćwiczenie sprawności palców i dłoni poprzez zabawę 
– przenoszenie klocków przy pomocy paszczy z papieru. 
 

4. Temat: Wyszywanka: kwiat, liść lub serce 
 
- wyszywanie - haftowanie na przygotowanym odpowiednim materialne. 
 

5. Temat: Niedźwiadek polarny – wycinanka – wyklejanka z płatków 
kosmetycznych bawełnianych lub filcu 

 
6. Temat: Dobre wspomnienie z ferii zimowych – zgadywanka rysunkowa 

przy tablicy 
 

- rysowanie kredą na tablicy. 
 

7. Temat: Pomagamy słonikowi Bambikowi. Rysujemy emblematy  
i tworzymy dla niego wspaniałą koszulkę. 

 

8. Temat: Odrysowywanie dłoni, pięści, palców rąk w dowolnej pozycji w 
celu stworzenia rysunków na bazie powstałych kształtów  

-praca na dużych arkuszach papieru przy wspólnym stole. 
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Wiosna: 

 
1. Temat: To jest naprawdę skacząca żaba! 

 
- składanie żabki origami, słuchanie odgłosów żab (płyta CD), zabawa. 
 

2. Temat: Kolorowe kurki pisanki zajączki 
 
-składanki origami, wyklejanki, wycinanki, kolorowanki. 
 

3. Temat: Prezent na Dzień Matki – wyszywanka z guzików 
 
-przyszywanie guzików na specjalnie przygotowanym materiale. 

 
4. Temat: Rysujemy domki dla piesków 

 
- rysowanie – praca twórcza z elementami kolażu. 
 

5. Temat: „Ptaki origami siadają mi na ramieniu” 
 

- składanka origami, malowanie farbami plakatowymi – odwzorowywanie 
gatunków, barw ptaków z tablic edukacyjnych, słuchanie odgłosów ptaków 
z płyty CD. 

 
6. Temat: Rysujemy ilustrację do bajki: „Jak lew szedł na wojnę”. 

 
7. Temat: Zamaskuj kolorowe papierowe kółeczko rysunkiem. Stwórz ładną 

i ciekawą dla ciebie pracę. 
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Ewaluacja programu: 
  

 
Ewaluacja programu ma na celu stwierdzenie, czy cele zajęć zostały 

zrealizowane, czy program należycie spełnia funkcję edukacyjno-wychowawczą. 
Zamierzeniem ewaluacji jest też ukazanie mocnych i słabych stron programu w celu 
podniesienia efektów pracy w przyszłości. Ewaluacja, badanie wartości programu 
staje się punktem wyjścia do dalszego działania: ewentualnej modyfikacji 
zawartych treści lub rozbudowania programu np. o kolejne scenariusze zajęć.  
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużą: 
- bieżące rozmowy z uczniami na temat zajęć, 
- obserwowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć, 
- dokumentowanie realizacji treści programowych w dziennikach zajęć grup 
świetlicowych,  
- przedstawianie gotowych prac plastycznych m.in. rodzicom uczniów,  
ich wychowawcom, dokumentowanie efektów materialnych zajęć (np. zdjęcia prac 
dzieci do celów ewaluacji), 
- konsultacje z rodzicami, z wychowawcami klas, z pedagogiem, z  dyplomowanym 
nauczycielem plastyki w celu określenia stopnia realizacji treści programowych.  
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Lato 
 

Scenariusz 1 
 

Temat: Piękne kwiaty papierowe, kolorowe i duże jak słoneczniki. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkunastoosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 

1. rozwijanie wrażliwości na piękno pracy ręcznej odzwierciedlającej kształty  
i rzeczy występujące w naturze (kwiaty), 

2. poznanie techniki składania papieru, 
3. kształtowanie umiejętności planowania działań, współpracy w grupie  

i pomagania sobie nawzajem, 
4. rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej, 
5. kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami  

i materiałami plastycznymi, 
6. wdrażanie do zachowywania porządku w miejscu pracy i organizowania 

własnego warsztatu pracy, 
7. wytworzenie atmosfery ciepła i życzliwości. 

 
Metody i techniki oraz formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, pokaz, 
instruktaż, praca z całą grupą, praca w małych grupach, praca techniką origami, 
sklejanie różnych elementów pracy plastycznej. 
 
Środki dydaktyczne: kolorowe arkusze papieru A4, pędzle do nakładania kleju na 
papier, klej wikolowy, kółeczka o średnicy około 5 cm wycięte ze sztywnika, takie 
same kółeczka papierowe, przygotowane wcześniej maleńkie papierowe kółeczka 
powstające jako śmieci po pracy dziurkaczem biurowym, flamastry, książeczka do 
pracy techniką origami: Siergiej Afońkin, Jelena Afońkina, Wszystko o origami.  
Od prostych figur do skomplikowanych modeli, Warszawa, Sp. z o.o. Negus 2015 r., 
s.61 Dębik 
 
Przebieg zajęć 

1. zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu, wprowadzenie do tematu 
zajęć, wzbudzenie motywacji uczniów do pracy, przedstawienie 
planowanego przebiegu zajęć, podział na małe grupy, 
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2. instruktaż, pokaz składania papierowych kwiatów, składanie i łączenie figur 
w grupach (po złożeniu poszczególnych płatów w grupach następuje 
kolejny instruktaż, tym razem sklejania poszczególnych płatków w całość), 
przyklejanie w środek kwiatów kółeczek sztywnika, który można grupowo 
pokolorować flamastrami w czasie zajęć lub przyklejanie w środek kwiatów 
kółeczek papierowych i posypywanie ich posmarowanej klejem 
powierzchni drobnym konfetti, 

3. wspólne porządkowanie stanowiska pracy, wspólne oglądanie efektów 
pracy i decydowanie o ekspozycji kwiatów. 
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Scenariusz 2 
 

Temat: Dobre wspomnienie minionych wakacji lub minionego lata – płaskorzeźba 
lub figura z masy solnej. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkunastoosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 
1. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia, 
2. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności modelowania masy plastycznej, 
3. uwrażliwianie na wartości moralne: dobro, piękno, prawda (przywoływanie 

jedynie dobrych wspomnień); 
4. kształtowanie postawy odwagi wyrażania swoich myśli na forum grupy, 
5. kształtowanie postawy szacunku dla innych ludzi oraz dla wykonanej przez nich 

pracy, 
6. uświadamianie znaczenia właściwego interpretowania twórczości artystycznej. 
 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy – pytania, 
refleksje nauczyciela – odpowiedzi – refleksje dzieci, twórcza ekspresja 
(modelowanie masy solnej), praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: masa solna podzielona na porcje (dla każdego dziecka – jedna 
porcja), patyczki drewniane – wykałaczki do pomocy w modelowaniu, podkładki 
tekturowe do przyklejenia płaskorzeźby. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana na temat dobrych 
wspomnień z wakacji. Nauczyciel podaje przykład własnego dobrego 
wspomnienia, uwrażliwia na wartości moralne: dobro, piękno, prawda. 

2. Krótkie omówienie planowanego przebiegu zajęć, zachęcenie dzieci do 
modelowania masy solnej na tekturkach– tworzenia pracy plastycznej na 
podany temat, zapoznanie z pojęciami: płaskorzeźba i figura przestrzenna, 
czuwanie nad właściwym przebiegiem zajęć. 

3. Zebranie prac na jednym stoliku, dzielenie się efektami i przemyśleniami  
na temat poszczególnych prac.  

 
Prace należy wysuszyć.  W celu prezentacji płaskorzeźb w formie wiszącej należy 
suchą płaskorzeźbę przykleić klejem wikolowym do tekturki. Można zorganizować 
dodatkowe zajęcia, w czasie których dzieci będą kolorować farbami plakatowymi 
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suche rzeźby lub figury przestrzenne. Można również  ozdobić wolne przestrzenie 
na tekturkach elementami wycinanymi z kolorowego papieru, filcu, obrazkami 
rysowanymi kredkami itd. 
 

 
 

Prace wykonali uczniowie kl. II c, III a, III d (rok szkolny 2016/2017). 

 
Scenariusz 3 

 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 
Temat: Sport, ruch przyjemny i dobry dla zdrowia. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie pozytywnego wyobrażenia o sporcie, ruchu, gimnastyce, 
2. wyzwolenie radości w ekspresji plastycznej (rysowanie sportowca), 
3. ukazanie muzyki jako źródła motywacji do podejmowania gimnastyki, 
4. ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, mini wykład, odczyt zagadek, 
twórcza ekspresja (rysowanie sportowca), praca z całą grupą, słuchanie utworu 
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muzycznego, forma ruchowa: naśladowanie ruchów prowadzącego, zabawa 
ruchowa: rzucanie piłeczkami do kosza   
 
Środki dydaktyczne: zagadki z książki: Arkadiusz Maćkowiak: „Wielka księga 
zagadek”, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2012 r., książeczka do nauki rysowania: 
„Akademia Rysowania Profesora Ołówka”, Grabowska-Piątek Marcelina, 
Wydawnictwo: MARTEL, Kalisz, 2012, arkusze papieru do rysowania, przybory  
do szkicowania i rysowania, płyta CD z piosenką „Gimnastyka” (Małgorzata 
Barańska: Klaśnij, tupnij, raz i dwa! Zabawy ze śpiewem), małe piłeczki do rzucania 
do kosza, mini kosz do powieszenia na ścianę, odtwarzacz płyt CD 
 
 
Przebieg zajęć: 

1. Mini wykład, rozmowa kierowana wprowadzająca do tematu zajęć. 
2.  Odczytywanie zagadek o sporcie, podawanie właściwych odpowiedzi, 
3. szkicowanie i kolorowanie sportowca wg instrukcji prowadzącego „krok po 

kroku” („Akademia Rysowania Profesora Ołówka”). 
4. Słuchanie piosenki „Gimnastyka”, naśladowanie ruchów prowadzącego. 
5. Zabawa ruchowa: rzucanie miękkimi piłeczkami do kosza. 
6. Podsumowanie zajęć. Dzieci odpowiadają na pytanie: Czy zajęcia ci się 

podobały? Dokańczają zdania: W czasie zajęć nauczyłem się/ W czasie zajęć 
nauczyłam się… 

 
 

Scenariusz 4 
 
Temat: Samoloty z papieru – modele latające. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkuosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 
1. poznanie lub doskonalenie techniki składania papieru – origami, 
2. kształtowanie umiejętności planowania działań, współpracy w grupie  

i pomagania sobie nawzajem, 
3. rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej, 
4. kształtowanie wyobraźni przestrzennej, geometrycznej. 

 
Metody i techniki oraz formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, pokaz, 
instruktaż, praca z całą grupą, praca w małych grupach, praca techniką origami 
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Środki dydaktyczne: białe arkusze papieru A4, kredki, książeczka do pracy techniką 
origami: Siergiej Afońkin, Jelena Afońkina, Wszystko o origami. Od prostych figur 
do skomplikowanych modeli, Warszawa, Sp. z o.o. Negus 2015 r., laptop z 
dostępem do Internetu, wyświetlona strona internetowa:  http://en.origami-
club.com/plane/ (samoloty z papieru), dwa egzemplarze czasopisma: „Skrzydlata 
Polska”  
 
Przebieg zajęć: 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu przy stoliku, wprowadzenie 
 do tematu zajęć, wzbudzenie motywacji uczniów do pracy, przedstawienie 
planowanego przebiegu zajęć, 

2. Wspólne oglądanie zdjęć z czasopisma „Skrzydlata Polska”, rozmowa 
kierowana na temat przedstawionych na zdjęciach samolotów. 

3. Instruktaż, pokaz składania papierowych samolotów techniką origami. 
Modele składamy pojedynczo zaczynając od najprostszego. W zależności  
od tempa pracy uczniów w czasie zajęć można złożyć od dwóch do kilku 
modeli. Pokaz składania odbywa się z Internetu i na żywo (wykonany przez 
nauczyciela). Uczniowie składają samoloty stopniowo -  krok po kroku 
naśladując czynności nauczyciela, jedną po drugiej. 

4. Wspólne porządkowanie stanowiska pracy. Oglądanie efektów pracy  
5. i decydowanie o ekspozycji prac lub przeznaczeniu prac. 

 
 

Scenariusz 5 
 

Temat: Informacja – rysunkowa zawieszka na drzwi głosząca: „Jesteśmy na 
podwórku: na placu zabaw i boisku”. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia; 
2. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności rysowania, kolorowania; 
3. uświadamianie znaczenia właściwego interpretowania własnej twórczości; 

4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych poprzez 

wykonanie pracy mającej służyć dużym grupom osób jako informacja. 
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Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy, twórcza 
ekspresja (modelowanie masy solnej), praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: kredki, ołówki, gumki do zmazywania śladów ołówków  
i kredek, papier do rysowania. 
  
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana.  
2. Krótkie omówienie planowanego przebiegu zajęć, zachęcenie dzieci do 

wykonania pracy plastycznej na podany temat, do wykazania się 
kreatywnością jednak tak, aby gotowa praca plastyczna mogła spełniać 
funkcję wskazaną w temacie zajęć. 

3. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem zajęć, doradza jeśli jest taka potrzeba, 
komentuje, koryguje niewłaściwe zachowania dzieci, inspiruje. 

4. Zebranie prac na jednym stoliku, dzielenie się efektami pracy  
i przemyśleniami na temat poszczególnych prac.  

 

Scenariusz 6 
 

Temat: Projektujemy, rysujemy wspaniały plac zabaw – praca grupowa na 
papierze dużego formatu. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia; 
2. wdrażanie do współpracy w grupie,  
3. ćwiczenie umiejętności porozumiewania się w grupie, 
4. kształtowanie postaw prospołecznych, 
5. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności rysowania, kolorowania; 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy, 
projektowanie, rysowanie - praca w grupach. 
 
Środki dydaktyczne: kredki, ołówki, gumki papier do rysowania. 
  
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana. 
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2. Krótkie omówienie planowanego przebiegu zajęć, zachęcenie dzieci do 
wykonania pracy plastycznej na podany temat, zachęcenie do współpracy  
w grupie. 

3. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem zajęć, obserwuje, komentuje, doradza 
grupom w celu realizacji celów zajęć. 

4. Dzielenie się efektami pracy poszczególnych grup i przemyśleniami na temat 
poszczególnych prac.  

5. Głosowanie na najlepszą pracę/ uczniowie wyrażają swoją opinię na temat 
zajęć. 

 
 
 

 
 
 
Rysunek na dużym formacie papieru wykonali uczniowie kl. II a: Mikołaj, Andrzej, 
Karolina, Igor Sz., Igor K. (rok szkolny 2016/2017). 
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Scenariusz 7 
 

Temat: Uczymy się szkicować, rysować zwierzęta z książeczkami typu kurs 
rysunku „krok po kroku”.  Konkurs rysunkowy: Kto najlepiej narysuje… 
 
Zajęcia przeznaczone dla małej grupy. 
 
Cele wychowawcze: 

1. wyzwolenie radości tworzenia, 
2. ćwiczenie zdolności manualnych – umiejętności szkicowania rysowania, 

kolorowania, 
3.  rozwijanie zainteresowań plastycznych, 
4. kształtowanie umiejętności ciekawego spędzania czasu wolnego, 
5. wyzwolenie poczucia własnej wartości. 
 

Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy, praca 
indywidualna dzieci twórcza ekspresja (szkicowanie, rysowanie, kolorowanie), 
praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: kredki, ołówki, gumki do zmazywania śladów ołówków i 
kredek, papier do rysowania, książeczki typu: kolorowy kurs rysunku „krok po 
kroku”/ kurs rysowania/ akademia rysowania. 
  
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana. 
2. Rozdanie materiałów do zajęć, zachęcenie dzieci do szkicowania, rysowania  

z książeczkami do nauki rysowania. Nauczyciel inspiruje uczniów do pracy, 
poucza jak szkicować, doradza, motywuje, czuwa nad właściwym 
przebiegiem zajęć. 

3. Ogłoszenie konkursu rysunkowego na najlepszy rysunek. Kryteria konkursu 
sprawiedliwie ustala wychowawca dostosowując je do bieżącej sytuacji. 

4. Oglądanie gotowych rysunków. Rozmowa na temat prac na forum grupy.  
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Piesek naszkicowany samodzielnie z książeczki  do nauki rysowania przez ucznia  
kl. II d. Szymona M. przy pomocy jego koleżanki z klasy Doroty D. w roku szkolnym 
2016/2017. 
 

 
 

Niedźwiadek naszkicowany samodzielnie z książeczki do nauki rysowania przez 
uczennicę kl. II b Zosię G., a dalej rysunki powstałe w ten sam sposób wykonane 

przez Anastazję N. z kl. I a.  
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Jesień 
 

Scenariusz 1 
 

Temat: Otwierana laurka  - bukiet z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkuosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 
1. kształtowanie pozytywnego stosunku do środowiska szkolnego, kształtowanie 

postawy szacunku i życzliwości dla nauczycieli, pracowników szkoły, 
2. rozwijanie zdolności manualnych, doskonalenie techniki składania papieru  

w przestrzenne formy, 
3. rozwijanie wrażliwości na pracy ręcznej odzwierciedlającej kształty i rzeczy 

występujące w naturze (kwiaty, liście), 
4. kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 
5. wdrażanie do zachowywania porządku w miejscu pracy i organizowania 

własnego warsztatu pracy, 
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6. kształtowanie umiejętności planowania działań, współpracy w grupie  
i pomagania sobie nawzajem. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, składanie papieru techniką 
origami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, sklejanie papieru, praca z całą grupą.  
 
Środki dydaktyczne: małe kolorowe karteczki pocięte w równe kwadraty, małe 
arkusze do rysowania, przybory do rysowania, klej, nożyczki, książeczka do pracy 
techniką origami: Siergiej Afońkin, Jelena Afońkina, Wszystko o origami.  
Od prostych figur do skomplikowanych modeli, Warszawa, Sp. z o.o. Negus 2015 r. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu, wprowadzenie do tematu 
zajęć, omówienie planowanego przebiegu zajęć. 

2. Pokaz składania bukietów kwiatów z papieru. Dzieci składają kwiaty, 
przyklejają do odpowiedniej części laurki, wypełniają wnętrze laurki 
rysunkiem. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem zajęć, służy radą pomocą, 
wdraża do utrzymania porządku w miejscu pracy, zachęca do dzielenia się 
książką, która może służyć do przypomnienia sobie instrukcji składania 
kwiatów. Nauczyciel zachęca do dzielenia się innymi materiałami do zajęć, 

3. Nauczyciel komentuje zajęcia, mówi o przeznaczeniu pracy jako podarunku 
dla nauczyciela lub pracownika szkoły z okazji DEN. 

4. Dzielenie się spostrzeżeniami na temat wykonanych prac, decydowanie  
o dalszym „losie” pracy. 
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Zamiast kwiatów, do laurki można wkładać liście wykonane techniką 
origami. Przed wykonaniem składanki origami, malujemy lub kolorujemy 

papierowe kwadraty. Można również kolorować gotowe składanki,  
ale w tym wypadku nie jest to polecane.  
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Scenariusz 2 
 

Temat: Jesienne liście jakby ze snu. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkunastoosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 

1. rozwijanie wrażliwości na piękno koloru, kształtu pracy ręcznej 
odzwierciedlającej kształty i rzeczy występujące w naturze (kwiaty), 

2. uwrażliwianie na piękno przyrody, 
3. poznanie techniki rysowania na papierze kolorowych plam i rozmazywania 

tych plam wodą, 
4. kształtowanie umiejętności planowania działań, współpracy w grupie  

i pomagania sobie nawzajem, 
5. rozwijanie zdolności, sprawności manualnej i percepcyjnej, 
6. kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami  

i materiałami plastycznymi, 
7. kształtowanie wyobraźni, 
8. wdrażanie do zachowywania porządku w miejscu pracy i organizowania 

własnego warsztatu pracy, 
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9. wytworzenie atmosfery życzliwości, 
10. poznanie kilku gatunków drzew liściastych występujących w kraju. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, twórcza ekspresja (malowanie 
flamastrami, rozmazywanie plam wodą), wycinanie, praca z całą grupą, praca  
w małych grupach. 
 
Środki dydaktyczne: szare filtry do kawy, ołówki, flamastry, małe podstawki  
z wodą, książka: Zielnik drzewa i krzewy liściaste, Agnieszka Rekłajtis-Zawada, 
Tadeusz Kazubek, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2004 r., szablony 
przedstawiające sylwetki liści lub naturalne zasuszone w formie płaskiej liście 
wybranych gatunków drzew liściastych występujących w kraju, nożyczki. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu, wprowadzenie do tematu 
zajęć, omówienie planowanego przebiegu zajęć, 

2. Zapoznanie dzieci z „Zielnikiem drzewa i krzewy liściaste”, krótkie 
omówienie wybranych gatunków drzew, szczególne zwrócenie uwagi  
na kształt liści, 

3. Zachęcenie dzieci do wykonania pracy plastycznej,  
4. Rozdanie materiałów do zajęć: ołówków,  filtrów do kawy, flamastrów, 

podstawek z wodą, 
5. Dzieci rysują wybrany kształt liścia na filtrze do kawy, wycinają, kolorują 

mazakami – tworzą plamy lub inne wzory „na liściu” , rozmazują wodą, 
suszą. Czynności powtarzają przy wykonaniu kolejnych liści. W zależności 
od tempa pracy uczniów można wykonać od dwóch do kilku barwnych liści. 

6. Dzielenie się spostrzeżeniami na temat wykonanych prac, ekspozycja prac 
na oknie świetlicowym. 
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Uczennice kl. I b, II c (rok szkolny 2016/2017). 
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Uczestnicy zajęć w świetlicy szkolnej 
(rok szkolny 2016/2017). 
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Scenariusz 3 
 

Temat: Zwierzątka z łupinek orzechów włoskich i tekturki. 
 
Scenariusz może być realizowany z dużą grupą dzieci. 
 
Cele wychowawcze: 
 

1. kształtowanie wyobraźni, postawy twórczej i wyzwolenie radości 
tworzenia, 

2. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności szkicowania, 
kolorowania formy przestrzennej, 

3. kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami  
i materiałami plastycznymi, 

4. kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy o świecie 
zwierząt do wykonania pracy plastycznej. 

5. wdrażanie do zachowywania porządku w miejscu pracy i organizowania 
własnego warsztatu pracy, 

6. uświadamianie znaczenia właściwego interpretowania własnej 

twórczości; 

7. kształtowanie postaw prospołecznych: dzielenia się materiałami 
plastycznymi, dzielenia się wiedzą – poradami jak wykonać pracę. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, twórcza ekspresja (rysowanie, 
wycinanie formy przestrzennej, kolorowanie formy przestrzennej), praca z całą 
grupą, praca w małych grupach (przy stolikach kilkuosobowych). 
 
Środki dydaktyczne: połówki łupinek orzechów włoskich przyklejone klejem 
wikolowym do małych tekturek, flamastry, ołówki, gumki, nożyczki z krótkimi 
ostrzami (do precyzyjnego wycinania małych zaokrąglonych części pracy 
plastycznej)11, zabawa. 
 
 

                                                             
11 Nauczyciel, w razie potrzeby, aby pomóc dziecku wciąć część pracy plastycznej, może się posłużyć nożyczkami  
do paznokci zakupionymi do zajęć plastycznych, bo takie nożyczki bardzo precyzyjnie wycinają małe trudnodostępne, 
zaokrąglone elementy (np. małe nóżki biedronki). W sytuacji przypadkowego odcięcia takiej części, można sprawnie 
pracę zreperować podklejając od spodu mały kawałek tekturki i przycinając po wysuszeniu do odpowiednich 
rozmiarów. Nauczyciel powinien jednak na początku poinstruować dzieci, że narysowane elementy nie powinny być 
zbyt małe, gdyż takie trudno byłoby im wyciąć. Małe nóżki np. owadów powinny być nieco szersze u nasady co 
zabezpieczy papier przed zbyt łatwym przypadkowym odcięciem lub oderwaniem się po wycięciu. 
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Przebieg zajęć: 
1. Wprowadzenie do tematu zajęć, omówienie jak wykonać pracę 

plastyczną na zadany temat, zachęcenie dzieci do posługiwania się 
wyobraźnią, odzwierciedlania w swoich pracach upodobań – każde 
dziecko tworzy wybrane przez siebie zwierzątko. 

2. Rozdanie tekturek z przyklejonymi połówkami łupinek orzechów 
włoskich, innych przyborów do zajęć. 

3. Dzieci rysują wokół tekturki wybrane zwierzątko, łupinka ma być częścią 
zwierzątka (np. jego głową, brzuszkiem, odwłokiem itd.), kolorują 
flamastrami całe zwierzątko, również łupinkę, wycinają krótkimi 
zakrzywionymi nożyczkami zwierzątko z tekturki. 

4. Dzielenie się spostrzeżeniami na temat gotowych prac, emocjami. 
Odpowiedź na pytanie: „Co przedstawia twoja praca”? Krótka zabawa 
zwierzątkami w małych grupach (np. zwierzątka poznają się wzajemnie).  
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Twórcy zwierzątek z łupinek orzechów włoskich i tekturki – uczniowie  
kl. I b, II a, II b (rok szkolny 2016/2017). 

 
Scenariusz 4 

 
Temat: Wielki jeż –wyklejanka grupowa. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkunastoosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 

1. rozwijanie wrażliwości na piękno koloru, kształtu pracy ręcznej 
odzwierciedlającej kształty i rzeczy występujące w naturze (zwierzęta: jeże), 

2. kształtowanie umiejętności planowania działań, współpracy w grupie  
i pomagania sobie nawzajem, 

3. kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami  
i materiałami plastycznymi, 

4. kształtowanie wyobraźni, 
5. wytworzenie atmosfery życzliwości. 
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Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, twórcza ekspresja (wielka 
wyklejanka, kolorowanie rysowanie głowy jeża), praca z całą grupą, praca w małych 
grupach. 
 
Środki dydaktyczne: papierowe kolce wielkości palca wskazującego dorosłej osoby 
powycinane wcześniej z papieru wielokrotnie złożonego – np. z resztek kolorowego 
papieru, mocny klej np. wikolowy lub inny upłynniony wyłożony na płaskich 
talerzykach, wielkie sylwetki jeży wycięte z tekturki, zwilżone ściereczki  
do wycierania stolików na bieżąco w czasie pracy. 
 
Przebieg zajęć 
 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu, wprowadzenie do tematu 
zajęć, wzbudzenie motywacji uczniów do pracy, przedstawienie 
planowanego przebiegu zajęć, podział na małe grupy. 

2. Instruktaż, pokaz przyklejania papierowych kolców do tekturki. 12 Każda 
grupa wykleja „własnego jeża”. Po przyklejeniu wszystkich kolców dzieci 
decydują jak pokolorować głowę jeża, nóżki. Nauczyciel przez cały czas 
czuwa nad właściwym przebiegiem zajęć, zachęca do współpracy w grupie, 
zachęca do pracy grupowej wszystkie dzieci. 

3. Wspólne porządkowanie stanowiska pracy, wspólne oglądanie efektów pracy 
i decydowanie o ekspozycji prac. 

 
 

 
 

                                                             
12

 Kolce przyklejamy tylko od strony zaokrąglonej tekturki. Zwracamy uwagę, aby kolce układały się naturalnie w 
jednym kierunku, jak w przyrodzie. 
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Uczniowie kl. I b, II a, II d przy wyklejaniu jeży (rok szkolny 2016/2017). 
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Scenariusz 5 
 

Temat: Warzywa i owoce – kolorowe, smaczne i zdrowe. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkuosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 

1. uświadomienie potrzeby spożywania świeżych warzyw i owoców,   
2. poznanie lub doskonalenie techniki składania papieru – origami, 
3. kształtowanie umiejętności planowania działań, współpracy w grupie  

i pomagania sobie nawzajem, 
4. rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej, 
5. kształtowanie wyobraźni przestrzennej, geometrycznej, 
6. ukazanie muzyki jako źródła motywacji do podejmowania, wykonywania  

pracy, 
7. kształtowanie umiejętności efektywnego porozumiewania się przy użyciu 

komunikatów werbalnych i zadawania trafnych, rzeczowych pytań. 
 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, mini wykład, odczytywanie 
zagadek, pokaz – instruktaż, prezentacja animacji komputerowej w Internecie 
(instrukcja składania warzyw i owoców techniką origami),  składanie modeli  
papierowych warzyw i owoców – technika origami, kolorowanie papierowych 
składanek pastelami olejnymi, słuchanie utworu muzycznego, zabawa 
detektywistyczna: „Zgadnij jaki to owoc”, praca z całą grupą.  
 
Środki dydaktyczne: Zagadki o roślinach i grzybach, Jerzy Sabat, Wydawnictwo 
Harmonia, 2012 r., piosenka: „Urodziny marchewki” z płyty CD „Moje polski 
rymowanki”, Wydawnictwo ARTI SJ, Warszawa 2015 r., komputer z dostępem  
do Internetu, wyświetlona strona: http://en.origami-club.com/fruit/index.html, 
białe arkusze papieru A4, pastele olejne, gra edukacyjna: „Owoce świata”, Beata 
Pawlikowska, Wydawca Edipresse 2015. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Zajęcie miejsc w kręgu przy stoliku, wprowadzenie do tematu zajęć, krótki 
mini wykład na temat znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia, 
kilka zagadek o warzywach lub owocach, 

2. Pokaz składania sylwetek wybranych warzyw i owoców techniką origami 
(pojedynczo, po kolei wg wyboru). Pokaz odbywa się z Internetu i na żywo 
(wykonany przez nauczyciela). Uczniowie stopniowo „krok po kroku” 
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składają sylwetki warzyw i owoców naśladując czynności nauczyciela, praca 
techniką origami. 

3.  Kolorowanie składanek pastelami olejnymi przy muzyce (piosenka „Urodziny 
marchewki”). 

4. Zebranie prac na jedynym stoliku, prezentacja prac, decydowanie o 
przeznaczeniu prac plastycznych np. zorganizowanie wystawy, „gazetki 
ściennej” itd. 

5. Zabawa detektywistyczna w dwóch grupach: „Zgadnij jaki to owoc?” 
6. Podsumowanie zajęć w wybranej formie (np. techniką zdań 

niedokończonych: „W zajęciach podobało mi się…”, „W zajęciach nie 
podobało mi się…”). 
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Scenariusz 6 
 

Temat: Dorysuj dinozaurowi/ konikowi świat, w którym mógłby żyć.  
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia; 
2. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności rysowania; 
3. odprężenie, odstresowanie, dostarczenie przyjemności poprzez rysowanie, 
4. kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy o świecie 

zwierząt do wykonania rysunku, 
 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy, twórcza 
ekspresja (rysowanie), praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: naklejki z dinozaurami/ konikami, kredki, ołówki, gumki do 
zmazywania śladów ołówków i kredek, papier do rysowania. 
  
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana na temat zajęć. 
2.  Zachęcenie dzieci do wykonania pracy plastycznej na podany temat.  
3. Rozdanie naklejek. Dzieci same wybierają naklejki wg upodobania. 
4. Dzieci przyklejają naklejki na kartki papieru w wybranym przez siebie 

miejscu, tworzą wkoło rysunek, dorysowują świat dla wybranego przez siebie 
zwierzęcia wykorzystując posiadaną wiedzę o świecie. 

5. Zebranie prac na jednym stoliku, dzielenie się efektami pracy 
 i przemyśleniami na temat poszczególnych prac.  
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Praca wykonana przez uczennicę kl. II c Annę B. w roku szkolnym 2016/2017.  

 
Scenariusz 7 

 
Temat: Zaproś do zabawy samotne dziecko. Narysuj drogę do samotnego dziecka, 
a na niej to, czym możesz się podzielić, to co możesz zaproponować drugiej 
osobie. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy empatii w relacjach z innymi dziećmi, wrażliwości na 

uczucia osób samotnych, postawy dzielenia się swoimi zasobami 

materialnymi i niematerialnymi, 

2. kształtowanie poczucia własnej wartości, 

3. rozwijanie umiejętności wyrażania myśli za pomocą rysunku, 
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4. wprowadzenie dobrej, przyjaznej atmosfery w grupie, 

5. wyzwolenie radości tworzenia,  
6. ćwiczenie sprawności manualnych. 

 
Metody i formy pracy z grupą: praca przy stolikach w małych grupach, rysowanie, 
metoda refleksyjnej dyskusji. 
 
Środki dydaktyczne: kredki, papier do rysowania (duże arkusze), szablony, zdjęcia  
z gazet bądź wydruki albo kolorowanki przedstawiające postaci dzieci.13 
   
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana, rozmowa 
wychowawcza. 

2. Podział na grupy, zajęcie miejsc przy stolikach, przyklejanie 
szablonów/wydruków lub zdjęć  z gazet przedstawiających postaci dzieci. 

3. Dzieci rysują drogę od siebie do samotnego dziecka/ dzieci , a na niej 

wszystko to, czym mogą się podzielić, co jest dobre (rzeczy materialne  

i niematerialne: np. piłka, zaproszenie do gry). Każde dziecko powinno 

narysować najpierw siebie. Nauczyciel w czasie zajęć tłumaczy, inspiruje, 

ukierunkowuje, koryguje niewłaściwe myślenie dzieci. 

4. Podsumowanie zajęć. Omówienie gotowych rysunków. 
 
 

                                                             
13

 W naszym przypadku obrazek ten będzie symbolizował samotne dziecko/dzieci, które należy zaprosić do zabawy. 
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Fragment pracy wykonanej przez uczniów kl. II a: Mikołaja W., Oliwiera S. Arona P. 
w roku szkolnym 2016/2017. Poniżej Fragmenty prac wykonanych przez uczennice 

kl. III a Annę Ć. oraz Kingę R. III a w tym samym roku szkolnym. 
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Scenariusz 8 

 
Temat: Tworzenie budowli, figur lub obrazów z wykorzystaniem własnoręcznie 
wykonanych papierowych rurek.14 

 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkunastoosobowej.  
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia; 
2. odprężenie, odstresowanie, dostarczenie przyjemności poprzez tworzenie 

pracy plastycznej, 
3. wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu pracy, 

                                                             
14

 Materiał do zajęć, czyli papierowe rurki należy wykonać wcześniej na osobnych zajęciach. Rurki wykonujemy w ten 
sposób, że zwijamy węższy lub szerszy pasek gazety na drewnianej kredce, zdejmujemy z kredki, lekko smarujemy 
wystającą końcówkę paska klejem i przygładzamy do rurki. 
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4. kształtowanie umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy o świecie 
zwierząt do wykonania pracy plastycznej. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy, twórcza 
ekspresja, praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: papier dużego formatu na spód pracy plastycznej, papierowe 
rurki wykonane z gazet pociętych w pasy, klej wikolowy zagęszczony mąką pszenną, 
patyczki do nakładania kleju, kredki (najlepiej pastele olejne), ołówki, gumki do 
zmazywania. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. Zachęcenie dzieci do wykonania pracy 
plastycznej. Rozmowa o tym, co może być tematem dzisiejszej pracy 
plastycznej. 

2. Zajęcie miejsc przy stolikach, rozdanie materiałów do zajęć. 
3. Dzieci przystępują do pracy plastycznej. Wybierają formę pracy: przestrzenną 

lub bardziej płaską. Najpierw przyklejają rurki do podstawy z papieru, sklejają 
rurki ze sobą, potem po częściowym lub całkowitym wyschnięciu kleju 
dorysowują tło, wypełniają wolne miejsca kolorem. 

4. Zebranie prac w jednym miejscu, dzielenie się efektami pracy  
i przemyśleniami na temat poszczególnych prac.  

 

 
 

Pracę wykonały uczennice kl. II a w roku szkolnym 2016/2017. 
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Pracę wykonali uczniowie kl. II a, II b w roku szkolnym 2016/2017. 
 

 
 

Pracę stworzyła Anna B.  z kl. II c w roku szkolnym 2016/2017. 
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Magdalena Ś. kl. II d (rok szkolny 2016/2017). 
 
 

 
 

Cecylia S. (kl. II d). 
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Zima 
 

Scenariusz 1 
 

Temat: Papierowa rybka wycinanka – wyklejanka - kolorowanka – rekwizyt do 
zabawy ruchowej: łowienie rybek na wędkę. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkunastoosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie ciekawości poznawczej, 
2. rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia, 
3. ćwiczenie sprawności manualnych, 
4. wdrażanie do utrzymywania porządku w miejscu pracy i organizowania 

własnego warsztatu w pracy, 
5. zapewnienie dziecku przyjaznych i bezpiecznych warunków do zabawy.  

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, prezentacja zdjęć ryb 
występujących w naturze, metoda poszukująca, wyklejanka, kolorowanka, 
wycinanka, praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: odrysowane na tekturce różne kształty ryb słodkowodnych  
lub morskich, zdjęcia wybranych ryb z opisem: nazwa i występowanie gatunku, 
nożyczki, klej, papierowe kolorowe kółeczka (łuski), spinacze do zamontowania 
przy pyszczku ryby jako element potrzebny do łowienia na wędkę magnetyczną, 
flamastry 
 
Przebieg zajęć: 
1. wprowadzenie do tematu zajęć, poinformowanie o przeznaczeniu pracy, 
2. zachęcenie dzieci do posłużenia się zdjęciami ryb - odwzorowania kształtu  

i koloru wybranej ryby na właściwej tekturce lub wyklejenia rybki wg 
własnego pomysłu, 

3. wyklejanie rybek na tekturce, kolorowanie, wycinanie, 
4. prezentacja gotowych prac w grupie, dzielenie się wiedzą na temat nazw, 

kształtów i kolorów wybranych ryb lub innych cech pracy. 
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Papierowe rybki po wysuszeniu mogą posłużyć do zabawy z wędką magnetyczną. 
Aby papier nie przedzierał się w miejscu, gdzie przy pyszczku ryby  jest 
przyczepiony spinacz, należy to miejsce wzmocnić poprzez przyklejenie tam 
mocnym klejem małego tekturowego kółeczka.  

 

 
 

Rybka do łowienia rybek na wędkę magnetyczną wykonana przez podopieczną 
świetlicy uczennicę zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w roku szkolnym 

2016/2017. 

 
Scenariusz 2 

 
Temat: Prezent dla babci i dziadka ulepiony z modeliny. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy kilkunastoosobowej. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy prospołecznej: szacunku, uznania dla babci i dziadka, 
wzbudzenie motywacji do obdarowania wykonaną pracą plastyczną,  

2. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia, 
3. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności modelowania masy 

plastycznej, 
4. uświadamianie znaczenia właściwego interpretowania własnej twórczości; 

5. uwrażliwianie na wartości moralne: dobro, piękno 
 



51 
 

Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, twórcza ekspresja 
(modelowanie), praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: książka: „Akademia modeliny. Zrób to sam”, Jolanta Kusz, 
Wydawnictwo Martel, Kalisz, modelina, patyczki drewniane – wykałaczki  
do pomocy w modelowaniu, podkładki tekturowe, 
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, kierowana na temat Dnia  Babci  
i Dziadka, 

2. Krótkie omówienie planowanego przebiegu zajęć, zachęcenie dzieci do 
wykonania pracy plastycznej, omówienie właściwości modeliny, instrukcja 
posługiwania się modeliną, pokaz ilustracji z książki „Akademia 
modeliny…” Czuwanie nad właściwym przebiegiem zajęć. 

3. Zebranie prac na jednym stoliku, dzielenie się efektami i przemyśleniami 
na temat poszczególnych prac. Odpowiedź na pytanie: Co przedstawia 
moja praca? Rozmowa na temat przeznaczenia pracy, ustalenie sposobu 
utrwalenia pracy – utwardzenia modeliny (w szkole lub w domu przy 
pomocy rodziców). 

 
Scenariusz 3 

 
Temat: Zabawne dzioby - paszcze z papieru pomagają nam w sprzątaniu klocków. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy około sześcioosobowej. Wykonanie samej pracy 
trwa około piętnastu minut. Po wykonaniu pracy z grupą sześcioosobową, dzieci 
mogą przejść do zabawy paszczami, a w tym czasie prowadzący może przyjąć na 
zajęcia kolejną około sześcioosobową grupę. 
 
Cele wychowawcze: 

1. wyciszenie negatywnych emocji, wyzwolenie radości tworzenia, 
2. kształtowanie wyobraźni przestrzennej, geometrycznej, 
3. ćwiczenie sprawności manualnych przy składaniu papieru na małe części, 

ćwiczenie sprawności nadgarstków, dłoni i palców przy operowaniu 
„paszczą”, 

4. kształtowanie umiejętności społecznych –porozumiewania się w grupie, 
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Metody i formy pracy z grupą: składanie papieru techniką origami, praca z całą 
grupą, kolorowanie paszczy wg własnego pomysłu, indywidualna pomoc dziecku w 
wykonaniu trudniejszych zagięć, zabawa w parach lub grupach – paszcze pomagają 
nam w sprzątaniu klocków 
 
Środki dydaktyczne: arkusze papieru do składania dziobów -  paszcz, przybory  
do rysowania 
 
Przebieg zajęć: 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu przy stoliku, wprowadzenie 
do tematu zajęć. 

2. Wykonanie dziobów - paszczy krok po kroku. Dzieci powtarzają 
czynności za nauczycielem, który potrafi wykonać składankę z pamięci.15 
Kolorowanie dziobów wg upodobania, dorysowywanie oczu, wzorków 
na dziobie itd. 

3. Zabawa paszczami – przenoszenie lub sprzątanie klocków lub innych 
małych przedmiotów. 

 
Scenariusz 4 

 
Temat: Wyszywanka: kwiat, liść lub serce. 
 
Zajęcia przeznaczone dla małej grupy. 
 
Cele wychowawcze: 

1. wyciszenie negatywnych emocji, wyzwolenie radości tworzenia, 
2. poznanie techniki najprostszego haftu, ćwiczenie umiejętności 

posługiwania się narzędziami do haftowania, 
3. ćwiczenie opanowania emocji, cierpliwości, staranności, precyzji ruchów 

przy operowaniu igłą do haftowania (igła bezpieczna z lekko zaokrągloną 
końcówką) 

 
Metody i formy pracy z grupą: mini wykład, pokaz, ćwiczenia praktyczne. 
 
Środki dydaktyczne: sztywnik z wyrysowanym kwiatem o pięciu płatkach  
lub kawałki tapet winylowych odpowiednio podziurkowane wcześniej przez 

                                                             
15 Gotowa składanka wykonana z niezbyt miękkiego papieru sprężynuje jak np.  szczypce do grilla,  
czyli sama się otwiera, dzięki czemu można nią łatwo chwytać i wypuszczać małe przedmioty. 
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nauczyciela (na kształt serca, liścia),  igły  do haftowania (bezpieczne z lekko 
zaokrągloną końcówką), nożyczki, wełna do haftowania (wybrane kolory, niezbyt 
grube nici).  
 
Przebieg zajęć: 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu przy stolikach, wprowadzenie 
do tematu zajęć, krótkie omówienie na czym polega proste haftowanie; 

2. Pokaz – instruktaż haftowania. 
3. Haftowanie. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem zajęć, pomaga w sytuacji 

splątania się nitki, pomaga poprawić niewłaściwy ścieg, zakończyć, związać 
lub nawlec nową nitkę. 

4. Prezentacja prac na forum grupy, rozmowa – decydowanie na temat 
przeznaczenia prac. 

 
 
 

 
 

Prace wykonane przez uczniów kl. II 
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Scenariusz 5 
 

Temat: Niedźwiadek polarny – wycinanka i wyklejanka z płatków kosmetycznych 
bawełnianych lub filcu. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 
Cele wychowawcze: 

1. rozwijanie wrażliwości na piękno koloru, kształtu pracy ręcznej 
odzwierciedlającej kształty i rzeczy występujące w naturze (zwierzęta: 
niedźwiedzie polarne), 

2. kształtowanie umiejętności planowania działań, współpracy w grupie  
i pomagania sobie nawzajem,  

3. wdrażanie do zachowywania porządku w miejscu pracy i organizowania 
własnego warsztatu pracy, 

4. kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami  
i materiałami plastycznymi, 
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5. kształtowanie wyobraźni, 
6. wytworzenie atmosfery życzliwości. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, twórcza ekspresja (wycinanka, 
wyklejanka), praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: biały miękki filc lub płatki kosmetyczne bawełniane, nożyczki, 
klej wikolowy lub inny płynny w miseczkach, patyczki do nakładania kleju, tekturki 
– tło pracy, zwilżone ściereczki do wycierania stolików na bieżąco w czasie pracy.  
 
Przebieg zajęć 
 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, wzbudzenie motywacji uczniów do 
pracy, zachęcenie do używania własnej wyobraźni w celu stworzenia 
sylwetki niedźwiadka polarnego, przedstawienie planowanego 
przebiegu zajęć. 

2. Instruktaż, pokaz wycinania kół lub innych kształtów z filcu lub płatków 
bawełnianych, pokaz przyklejania do tekturki. Nauczyciel przez cały czas 
czuwa nad właściwym przebiegiem zajęć, zachęca do współpracy  
w grupie, do prowadzenia cichych swobodnych rozmów  na temat zajęć, 
do pomagania sobie wzajemnie w czasie indywidualnej pracy np. radą, 
wskazówką, do dzielenia się materiałami do zajęć np. klejem (wspólna 
miseczka), do utrzymywania porządku w miejscu pracy. 

3. Wspólne porządkowanie stanowiska pracy, wspólne oglądanie efektów 
pracy i decydowanie o ekspozycji prac. 

 

 
 

Praca stworzona przez wychowawcę. 
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Scenariusz 6 
 

Temat: Dobre wspomnienie z ferii zimowych – zgadywanka rysunkowa przy 
tablicy. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą uczniów. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie umiejętności wyrażania myśli za pomocą rysunku, 

2. uświadamianie znaczenia właściwego interpretowania twórczości 

artystycznej; 

3. kształtowanie postaw prospołecznych: dzielenia się dobrymi przeżyciami, 
4. kształtowanie postawy odwagi wyrażania swoich myśli na forum grupy, 
5. wyzwolenie radości tworzenia,  
6. budzenie wiary we własne możliwości, 
7. rozwijanie wyobraźni i logicznego myślenia, 
8. doskonalenie umiejętności manualnych i percepcyjnych, 
9. wdrażanie do przestrzegania ustalonych w grupie reguł, 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy – pytania, 
refleksje nauczyciela – odpowiedzi – refleksje dzieci, twórcza ekspresja (rysowanie 
przy tablicy), „burza mózgów”, praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: tablica, kreda. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana na temat dobrych 
wspomnień z ferii. Nauczyciel podaje przykład dobrego wspomnienia, 
uwrażliwia na wartości moralne: dobro, piękno, prawa. 

2. Krótkie omówienie planowanego przebiegu zajęć, zachęcenie dzieci  
do zgłoszenia się do tablicy w celu narysowania swojego własnego 
wspomnienia z ferii. 

3. Nauczyciel pierwszy występuje w roli zgłaszającego się do tablicy pokazując, 
jak ma wyglądać rysowanie wspomnienia. Dzieci zgadują, o jakie 
wspomnienie chodzi, co jest przedmiotem wspomnienia. W przypadku,  
gdy nikt w grupie nie potrafi odgadnąć co jest rysowane, rysujący 
ukierunkowuje myślenie zgadujących lub od razu pozwala na „burzę 
mózgów”.  



57 
 

Po wystąpieniu nauczyciela , do tablicy przychodzą zgłaszające się kolejno na 
ochotnika dzieci i rysują swoje dobre wspomnienia z ferii. Nauczyciel  czuwa 
nad właściwym przebiegiem zajęć.  

4. Podsumowanie zajęć. Dzieci odpowiadają na pytanie: „Czy zajęcia  
podobały ci się?” 

 
Scenariusz 7 

 
Temat: Pomagamy słonikowi Bombikowi. Rysujemy emblematy i tworzymy  
dla niego wspaniałą koszulkę.  
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą uczniów. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie empatii w zakresie uczuć: smutku, wstydu społecznego, 

pragnienia bycia dowartościowanym,  

2. uwrażliwianie na wartości dobro, piękno, motywowanie do eksponowania 

tych wartości, 

3. kształtowanie postawy udzielania pomocy w cierpieniu,  

4. ćwiczenie umiejętności wyrażania myśli za pomocą rysunku, 

5. wyzwolenie radości tworzenia. 
 
Metody i formy pracy z grupą: słuchowisko (bajka o słoniku Bombiku, który 
wstydził się swojej plamy na grzbiecie), rozmowa kierowana na forum grupy – 
pytania, refleksje nauczyciela – odpowiedzi – refleksje dzieci, rysowanie, łączenie 
małych form plastycznych w większą wspólną całość, prezentacja pracy na forum 
grupy.  
 
Środki dydaktyczne: Audiobook: Przygody Słonika Bombika, Bogusław Zeman SSP, 
Edycja Św. Pawła 2015 r., karteczki – kwadraciki na papierowe emblematy, duży 
papierowy szablon lub rysunek słonia, kredki. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. 
2. Słuchowisko o słoniku Bombiku, który był nieszczęśliwy z powodu swojej 

plamy na grzbiecie.  
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3. Omówienie problemu słonika Bombika (plama na grzbiecie, smutek słonika), 
rozmowa wychowawcza mająca na celu realizację celów zajęć. 

4. Przystąpienie do pracy plastycznej – wykonanie emblematów na tworzoną 
przez nas wspaniałą koszulkę dla słonika Bombika.  

5. Przyczepianie, przyklejanie emblematów do szablonu słonia (tworzenie 
koszulki). 

6. Podsumowanie zajęć. 
 

 
 

Przykładowa gotowa praca. „Emblematy” wykonali uczniowie kl. I a, II a, II b w roku 
szkolnym 2016/2017. 

 
 

Scenariusz 8 
 

Temat: Odrysowywanie dłoni, pięści, palców rąk w dowolnej pozycji w celu 
stworzenia rysunków na bazie powstałych kształtów (praca na dużych arkuszach 
papieru przy wspólnym stole). 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy twórczej i wyzwolenie radości tworzenia; 
2. uwrażliwianie na wartości dobro, piękno, motywowanie do eksponowania 

tych wartości, 
3. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności rysowania, kolorowania; 
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4. uświadamianie znaczenia właściwego interpretowania własnej twórczości; 

5. ćwiczenie umiejętności porozumiewania się w grupie (dzielimy się miejscem 
przy pracy, kredkami, nie przeszkadzamy sobie), 

6. kształtowanie postawy prospołecznej –dzielenia się radością w wykonanej 
pracy w zespole. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana na forum grupy, twórcza 
ekspresja (odrysowywanie, rysowanie, kolorowanie), praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: kredki, ołówki, gumki do zmazywania śladów ołówków  
i kredek, papier do rysowania. 
  
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, rozmowa kierowana.  
2. Krótkie omówienie planowanego przebiegu zajęć, zachęcenie dzieci  

do wykonania pracy plastycznej na podany temat. 
3. Łączenie się w grupy, rozdanie arkuszy papieru dużego formatu, 

przystąpienie do pracy. 
4. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem zajęć, obserwuje, inspiruje,  

komentuje, doradza grupom w celu realizacji celów zajęć. 
5. Dzielenie się efektami pracy poszczególnych grup i przemyśleniami  

na temat poszczególnych prac. 
6. Głosowanie na najlepszą pracę. 
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Praca plastyczna stworzona przez uczennice kl. II a w roku szkolnym 2016/2017. 
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Fragmenty prac plastycznych wykonanych przez uczniów kl. II c, II b oraz III d  
w roku szkolnym 2016/2017. 

 
Wiosna 

 

Scenariusz 1 
 

Temat: To jest naprawdę skacząca żaba! 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy około sześcioosobowej. Wykonanie samej pracy 
trwa około piętnastu minut. Po wykonaniu pracy z grupą sześcioosobową, dzieci 
mogą przejść do zabawy żabkami, a w tym czasie prowadzący może przyjąć na 
zajęcia kolejną około sześcioosobową grupę. 
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Cele wychowawcze: 
1. wyciszenie negatywnych emocji, wyzwolenie radości tworzenia, 
2. kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 
3. ćwiczenie sprawności manualnych przy składaniu papieru na małe części, 
4. ćwiczenie percepcji słuchowej i pamięci poprzez słuchanie odgłosów żab, 
5. kształtowanie umiejętności społecznych –porozumiewania się w grupie  

i podejmowania zdrowej rywalizacji, 
6. rozbudzanie inspiracji plastycznych przez muzykę (odgłosy żab jako muzyka 

natury), 
7. uwrażliwianie na piękno przyrody (miłe odgłosy niektórych żab – żabie śpiewy) 
 
Metody i formy pracy z grupą: składanie papieru techniką origami, praca z całą 
grupą, kolorowanie żabek wg własnego pomysłu, słuchanie odgłosów żab z płyty 
CD, indywidualna pomoc dziecku w wykonaniu trudniejszych zagięć, zabawa  
w parach lub grupach w „skaczące żabki” – pokonywanie przeszkód przez żabki, 
wyścig żabek itd. 
 
Środki dydaktyczne: arkusze papieru do składania żab, przygotowane i zagięte  
do punktu 6 wg z książeczki Origami dla wszystkich. Cuda z papieru, Wyd. Literat, 
Toruń 2016 r. (seria: Książka uczy, bawi, rozwija),16 płyta CD Odgłosy płazów  
i ptaków z pakietu edukacyjnego: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…czyli jak 
kochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” Autorski program edukacji ekologicznej 
dla kl. I-III, Gorczański Park Narodowy – Poręba Wielka 2007, odtwarzacz płyt CD 
 
Przebieg zajęć 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu, rozmowa kierowana na 
temat zajęć. 

2. Składanie żabek krok po kroku (uczniowie naśladują czynności 
nauczyciela). 

3. Zabawa w skaczące żabki (np. żabki pokonują przeszkody zrobione  
z klocków lego, w czasie zabawy dzieci słuchają odgłosów żab,  
starają się zapamiętać choć jeden gatunek żaby wymieniony przez 
lektora). 

4. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel pyta, jakie gatunki żab dzieci 
zapamiętały po wysłuchaniu odgłosów żab z płyty CD? Krótkie 
wypowiedzi na temat: „Jakie umiejętności zdobyłeś/zdobyłaś w czasie 
dzisiejszych zajęć?” 

 

                                                             
16 W przypadku posiadania dogodnych warunków zajęć przygotowane arkusze papieru można 
składać z dziećmi od samego początku tj. od punktu 1. 
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Scenariusz 2 
 

Temat: Kolorowe kurki, zajączki, pisanki. 
 
Scenariusz przeznaczony do pracy z małymi grupami. Można zastosować metodę: 
po przeprowadzeniu zajęć z małą grupą, nauczyciel przyjmuje kolejną małą grupę 
albo prowadzi zajęcia z dwoma lub trzema małymi grupami naraz, ale korzystając  
z pomocy wolontariusza lub dwóch wolontariuszy (np. starszy uczeń, który potrafi 
poinstruować dzieci jak złożyć papierową kurkę techniką origami). Zajęcia można 
też podzielić na dwa etapy. Na pierwszych zajęciach składa się formy origami.  
W drugiej części zajęć koloruje się, maluje, ozdabia,  wykleja gotowe składanki.  
 
Cele wychowawcze: 

1. rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia, 
2. poznawanie różnych technik plastycznych, 
3. rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności  

planowania działań, 
4. kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie 

nawzajem, 
5. rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej, 
6. rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede 
7. wszystkim wiary we własne siły, 
8. wdrażanie do zachowywania porządku w miejscu pracy i organizowania 

własnego warsztatu pracy, 
9. zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości. 

 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, twórcza ekspresja (składanie 
papieru, wycinanie, wyklejanie, kolorowanie), praca z całą grupą, praca w małych 
grupach. 
 
Środki dydaktyczne: sylwetki zajączków odrysowane na kolorowych tekturkach, 
kontury pisanki odrysowany na kolorowej tekturce, nożyczki z krótkimi ostrzami  
do precyzyjnego wycinania małych części, arkusze papieru do składania kolorowych 
kurek, ścinki kolorowego papieru do wycięcia „piórek”, nożyczki, klej,  przybory do 
kolorowania, rysowania. 
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Przebieg zajęć: 
1. zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu przy stoliku, wprowadzenie 

do tematu zajęć, rozmowa kierowana o kolorach i ozdobach 
towarzyszących Świętom Wielkanocnym. 

2. Wybieranie kolejności wykonania proponowanych prac, podział na małe 
podgrupy, instruktaż nauczyciela jak wykonać poszczególne prace  
i pokaz składania kurki techniką origami, naśladowanie czynności 
nauczyciela „krok po kroku”, składanie papieru, wycinanie, rysowanie, 
kolorowanie, wyklejanie. 

3. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem zajęć, organizuje kolejność czynności 
poszczególnych dzieci, organizuje zmiany w zakresie tematu pracy 
(kurka, zajączek, pisanka). 

4. Podsumowanie zajęć, prezentacja prac, decydowanie o przeznaczeniu 
pracy (np. praca na wystawę, praca jako prezent, który dziecko wręczy 
wybranej osobie. Dziecko decyduje, czy chce pozostawić pracę dla 
siebie. 

 
 

 
 

Gazetka stworzona przez wychowawcę przy współpracy dzieci z wykorzystaniem 
prac dzieci. 
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Scenariusz 3 
 

Temat: Prezent na Dzień Matki – wyszywanka z guzików. 
 
Zajęcia przeznaczone dla małej grupy. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy uznania dla matki, pragnienia obdarowania 
matki własnoręcznie wykonanym prezentem, 

2. poznanie techniki przyszywania guzików, ćwiczenie umiejętności 
posługiwania się narzędziami do szycia, 

3. ćwiczenie opanowania emocji, cierpliwości, staranności, precyzji ruchów 
przy operowaniu igłą do szycia. 

 
Metody i formy pracy z grupą: mini wykład, pokaz, ćwiczenia praktyczne 
 
Środki dydaktyczne: sztywnik z przyklejonym na środku kwiatem pustym w środku 
(miejsce na guziki), igły  do szycia, guziki, nici do szycia, nożyczki. 
 
Przebieg zajęć: 

1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu przy stolikach, 
wprowadzenie do tematu zajęć, krótkie omówienie techniki 
przyszywania guzików. 

2. Pokaz – instruktaż przyszywania guzików. 
3. Przyszywanie guzików. Nauczyciel czuwa nad przebiegiem zajęć, 

pomaga w sytuacji splątania się nitki, pomaga poprawić niewłaściwy 
ruch igłą, zakończyć, związać lub nawlec nową nitkę. 

4. Prezentacja prac na forum grupy, podsumowanie zajęć w wybranej 
formie. Rozmowa o Dniu Matki, o sposobie wykończenia i wręczenia 
prezentu17. 

 
 

                                                             
17

 Po przyklejeniu pracy na sztywną kartkę papieru i dorysowaniu łodygi, wyszywanka może utworzyć stojący  kwiat, 
który można ubarwić naokoło kolorowym rysunkiem. 
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Scenariusz 4 
 

Temat: Rysujemy domki dla piesków. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie wyobraźni, postawy twórczej i wyzwolenie radości 
tworzenia, 

2. wprowadzenie do techniki kolażu, 
3. rozwijanie zdolności manualnych – umiejętności szkicowania, 

kolorowania, 
4. kształtowanie postaw opiekuńczych względem zwierząt. 
 

Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana, twórcza ekspresja (wyklejanie, 
rysowanie, kolorowanie), praca z całą grupą. 
 
Środki dydaktyczne: arkusze papieru do rysowania, przybory do rysowania, klej, 
wycięte z papieru pakunkowego obrazki -  fotokopie przedstawiające pieski.  
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, zachęcenie dzieci do pracy. 
2. Wybieranie obrazków- piesków wg upodobania, przyklejanie na białą kartkę 

papieru, szkicowanie, rysowanie domków dla piesków oraz tła –otoczenia. 
3. Prezentacja prac na forum grupy, rozmowa na temat uczuć i emocji 

towarzyszących oglądaniu prac. 
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Prace stworzone przez dziewczynki z kl. I w roku szkolnym 2015/2016. 

 

 
 
Praca stworzona przez Filipa F. z kl. IV a w roku szkolnym 2016/2017. 
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Scenariusz 5 
 
Temat: „Ptaki origami siadają mi na ramieniu”. 
 
Zajęcia przeznaczone dla grupy około kilkuosobowej. 
 

Cele wychowawcze: 
1. wyciszenie negatywnych emocji, wyzwolenie radości tworzenia, 
2. kształtowanie wyobraźni przestrzennej, 
3. ćwiczenie sprawności manualnych przy składaniu papieru, 
4. ćwiczenie percepcji słuchowej i pamięci poprzez słuchanie odgłosów 

ptaków, 
5. kształtowanie umiejętności społecznych –porozumiewania się w grupie 

 i podejmowania zdrowej rywalizacji, 
6. rozbudzanie inspiracji plastycznych przez muzykę (odgłosy ptaków jako 

muzyka natury), 
7. uwrażliwianie na piękno przyrody, poznanie wybranego gatunków  

ptaków bytujących w kraju, 
 
Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana,  składanie papieru techniką 
origami, praca z całą grupą, malowanie farbami figurek ptaków wg tablic 
edukacyjnych z pakietu edukacyjnego: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”, 
słuchanie odgłosów ptaków. 
 
Środki dydaktyczne: arkusze papieru do składania ptaków, książeczka Origami dla 
wszystkich. Cuda z papieru, Wyd. Literat, Toruń 2016 r. (seria: Książka uczy, bawi, 
rozwija), płyta CD: Odgłosy płazów i ptaków z pakietu edukacyjnego: „Czym 
skorupka za młodu nasiąknie…czyli jak kochać przyrodę, żeby ona pokochała nas” 
Autorski program edukacji ekologicznej dla kl. I-III, Gorczański Park Narodowy – 
Poręba Wielka 2007, odtwarzacz płyt CD 
 
Przebieg zajęć: 
1. Zaproszenie dzieci do zajęcia miejsc w kręgu, rozmowa kierowana na temat 

zajęć.  
2. Składanie ptaszków krok po kroku. Uczniowie naśladują czynności nauczyciela. 
3. Malowanie figurek ptaków farbami plakatowymi wg tablic edukacyjnych. Uczeń 

sam wybiera jaki gatunek ptaka odwzorowuje na swojej formie – składance 
origami. W czasie malowania dzieci słuchają odgłosów ptaków. Starają się 
zapamiętać choć jeden gatunek ptaka wymieniony przez lektora.. 
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4. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel pyta jakie gatunki ptaków  dzieci zapamiętały 
po wysłuchaniu odgłosów z płyty CD, krótkie wypowiedzi na temat: „Jakie 
umiejętności/wiadomości zdobyłeś/zdobyłaś w czasie dzisiejszych zajęć?” 

 

 
 

Ptaszki wykonane przez wychowawcę. Dzieci wykonywały takie ptaszki w świetlicy 
pod kierunkiem wychowawcy jako prezent z okazji  

Dnia Matki w roku szkolnym 2016/2017. 

 
Scenariusz 6 

 
Temat: Rysujemy ilustrację do bajki: „Jak lew szedł na wojnę”. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą uczniów. 
 
Cele wychowawcze: 

1. kształtowanie postawy zrozumienia, wyrozumiałości dla wrodzonych słabości 

innych osób i umiejętności dostrzegania ich zalet, 

2. rozwijanie zdolności manualnych, 

3. wprowadzenie dobrej, przyjaznej atmosfery w grupie, 

4. wyzwolenie radości tworzenia,  
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Metody i formy pracy z grupą: słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela, rozmowa 
kierowana na forum grupy – pytania, refleksje nauczyciela – odpowiedzi – refleksje 
dzieci, rysowanie. 
 
Środki dydaktyczne: tekst krótkiej bajki: „Jak lew szedł na wojnę”, kredki, papier do 
rysowania, 
 
Przebieg zajęć: 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć. 
2. Słuchanie krótkiej bajki czytanej przez nauczyciela. 
3. Omówienie treści bajki mówiącej o tym, że mądry lew zabrał na wojnę nawet 

te zwierzątka, których jego ministrowie nie chcieli widzieć na wojnie, 
ponieważ znał ich mocne strony. Zajączek choć nie umie walczyć, za to 
szybko biega i może przenosić wiadomości. Osioł, choć ma swoje wady, 
potrafi też głośno ryczeć zagrzewając do walki inne zwierzęta. Lew potrafił 
przydzielić każdemu zwierzęciu zadanie odpowiednie do jego wrodzonych 
zdolności.  

4. Uświadomienie dzieciom, że w omawianej bajce zwierzątka symbolizują ludzi 

i ich zachowania. Rozmowa wychowawcza zmierzająca do realizacji celów 

zajęć.  

5. Rysowanie. 

6. Podsumowanie zajęć. Omówienie gotowych rysunków. 
 
 

Scenariusz 7 
 
Temat: Zamaskuj kolorowe papierowe kółeczko rysunkiem. Stwórz ładną  
i ciekawą dla ciebie pracę. 
 
Zajęcia mogą być realizowane z dużą grupą. 
 

Cele wychowawcze: 
1. wyciszenie negatywnych emocji, wyzwolenie radości tworzenia, 
2. kształtowanie wyobraźni, 
3. rozwijanie umiejętności rozróżniania, porównywania, dobierania kolorów 

i odcieni, 
4. rozwijanie umiejętności manualnych. 
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Metody i formy pracy z grupą: rozmowa kierowana,  praca indywidualna przy 
wspólnym stoliku. 
 
Środki dydaktyczne: różnokolorowe papierowe kółeczka, papier dużego formatu 
do pracy przy wspólnym stole, kredki, klej. 
 

1. Wprowadzenie do tematu zajęć, omówienie planowanego przebiegu zajęć. 
2. Dzieci losują bądź wybierają papierowe kółeczka, przyklejają do dużego 

formatu, tworzą taki rysunek, aby zamaskować, wtopić w otoczenie  
kółeczko, kółeczka. W czasie pracy dzielą się emocjami, swobodnie,  
ale cicho rozmawiają o swoich pracach siedząc przy wspólnym stole i rysując 
na wspólnym dużym arkuszu papieru.18 Podsumowanie zajęć. Omówienie 
gotowych rysunków. 

 

 
 

Pracę wykonał Antoni kl. I b (rok szkolny 2016/2017). 
 
 

                                                             
18  Dzieci mogą również rysować na „własnych” kartkach papieru. 
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Bruno B. kl. I a (rok szkolny 2016/2017). 
 
 

 
 
 

Amelia G. kl. II a (rok szkolny 2016/2017). 


